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2018. évi ló és lovas bajnokságok 

 

Lovasok: 

- Gy-M-S megyei Kezdő lovas bajnok: döntő R105 kezdő lovas stílus vrsz.  

- Gy-M-S megyei Ifjúsági lovas bajnok: döntő R115 ifjúsági vrsz. 

- Gy-M-S megyei Amatőr lovas bajnok: döntő R115 nyitott vrsz. 

- Gy-M-S megyei Felnőtt lovas bajnok: döntő R 125 nyitott vrsz. 

- Gy-M-S megyei Csapat bajnokság: 3-4 fős csapatok, 1 kezdő lovas és 1 felnőtt 

versenyző kötelező, a 3. és 4. tag válaszható, aki lehet amatőr is. A csapatot legfeljebb 

két klub tagjai vagy 1 edző tanítványai alkothatják.  

 

Lovak: 

- Gy-M-S megyei Bajnokság 2018 év Kezdő Lova: döntő R105 nyitott vrsz. A lovak 1-

3. helyért összevetés. 

- Gy-M-S megyei Bajnokság Év Lova a Megyében: 2018-ban szerzett MLSZ minősítő 

pontjai alapján 

- Gy-M-S megyei Bajnokság Legeredményesebb Lova: 2018-ban a megyei fordulókon 

legtöbb minősítő pontot szerzett ló 

 

A bajnokság résztvevői: 

- lovasok: Gy-M-S megyében tagdíjat fizető egyesületek tagjai 

- lovak: MLSZ-nél regisztrált lovak 

 

Némethy Tamás Díj 2018-ban az Év Edzőjének 

 

A bajnokság rendszere: 

2018-tól a Gy-M-S megyei díjugrató bajokság championátus rendszerben kerül kiírásra. Így 

nem kell külön minősülni a döntőre, az egész évben szerzett összpontszám dönt. 

 

 



A megyei bajnoki fordulókban minden versenyszám után az 1-10. helyezett lovas pontot kap. 

1. hely - 10 pont 

2. hely - 9 pont  

3. hely - 8 pont  

4. hely - 7 pont  

5. hely - 6 pont  

6. hely - 5 pont  

7. hely - 4 pont  

8. hely - 3 pont  

9. hely - 2 pont  

10. hely - 1 pont  

 

A  megyei döntőn dupla pont jár:  

1. hely - 20 pont 

10. hely - 2 pont 

 

Az adott korosztály bajnoka az a lovas lesz, aki a bajnoki fordulók alatt a legtöbb pontot 

szerezte, és részt vett a megyei döntőn. 

Minősítő pontot a bajnokságban csak a legjobb eredményt elért ló után kap a versenyző, a 

második lova utáni pontot nem kapja meg senki. A végső helyezések eldöntéséhez, 

amennyiben a fordulók után pontegyenlőség alakul ki, a döntőben elért összesített pont 

eredménye dönt. Amennyiben az is azonos, a döntőn elért jobb eredménye dönt. 

A csapatbajnokság csak a megyei döntőn kerül megrendezésre a fent leírtak alapján.  

 

Horváth Gábor 

díjugrató szakági vezető 

 


